
INSTITUTUL TRANSFRONTALIER DE 
STUDII INTERNAȚIONALE ȘI JUSTIȚIE PENALĂ ITSIJP

Institutul este în mod firesc interesat de importanța geo-strategică

geo-strategică a euro-regiunii „Dunărea de Jos”, punct de contact

între interesele statelor Uniunii Europene și cele ale statelor din bazinul Dunării și 

 Institutul Transfrontalier de Studii internaționale și Justiție Penală al 
Universității „Dunărea de Jos” din Galați este structurat în jurul a trei centre de 
cercetare fiecare cu un domeniu propriu de acțiune, respectiv:

· Centrul pentru studii internaţionale şi drepturile omului;

· Centrul pentru studii în materie de justiţie penală;

· Centrul pentru prevenirea criminalităţii organizate transfrontaliere şi a 
terorismului.

ORGANIZARE

Coordonator: Florin TUDOR, Profesor univ. Dr., Facultatea de Drept și Științe 
Administrative, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați

Mihai FLOROIU, Profesor univ. Dr., Facultatea de Drept și Științe Administrative, 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Gheorghe IVAN, Profesor univ. Dr., Facultatea de Drept și Științe Administrative, 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Corina BENȚEA, conferențiar univ. Dr., Departamentul pentru pregatirea 
personalului didactic, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Iuliu FULGA, conferențiar univ. Dr., Departamentul de Științe Morfologice și 
Funcționale, Facultatea de Medicină și Farmacie, Universitatea „Dunărea de Jos” 
din Galați.

ECHIPA: 

a zonei Mării Negre. Apare necesară în acest context delinearea unor interese socio-
economice comune prin stabilirea unei strategii de cooperare ce pot aduce avantaje tuturor 
statelor implicate în acest proces relațional.

Statelor, care au fost din punct de vedere istoric aproape singurii actori pe scena 
mondială internațională, li s-au alăturat în ultimele două secole un număr în creștere de 
entități internaționale ce sprijină, prin specificul lor, activitatea comunității mondiale în scopul 
colaborării pașnice și de durată pentru atingerea intereselor comune. Institutul studiază 
acest context, precum și relațiile de diplomație din cadrul acestor entități.



INSTITUTUL TRANSFRONTALIER DE 
STUDII INTERNAȚIONALE ȘI JUSTIȚIE PENALĂ ITSIJP

Institutul se va implica atât în domeniile de interes ale 
studiilor internaționale și dreptului internațional (regimul 
juridic al Dunării, relația ue – state terțe, importanța 
strategică a mării negre, drepturile omului și refugiaților), 
precum și în cele ale criminalității cu dimensiune 
transfrontalieră (terorism, trafic de persoane și exploatarea 
sexuală a femeilor și a copiilor, trafic ilicit de droguri și de 
arme, spălarea banilor și contrafacerea mijloacelor de 
plată, corupția, criminalitatea informatică și criminalitatea 
organizată).

Dezvoltarea unei cercetări fundamentale și aplicate de excelență care va aduce 
soluţii în cheia abordărilor transdisciplinare prin utilizarea studiilor internaţionale și a 
celor diplomatice, a studiilor de securitate și de prevenire a conflictelor, studiilor în 
domeniul științelor penale și criminalisticii, respectiv a studiilor regionale.

Studii și analize referitoare la înțelegerea fenomenelor care au loc în cadrul societății 
internaționale, în context pluridisciplinar și transfrontalier, în contextul în care euro-
regiunea „Dunărea de Jos” reprezintă un important punct geo-strategic și de 
cooperare transfrontalieră între statele Uniunii Europene și cele din afara acesteia 
din bazinul Dunării și din zona Mării Negre. Situația actuală, generată de conflictele 
din regiune, contravine dezvoltării economice și sociale a zonelor situate de ambele 
părți ale frontierei externe a Uniunii Europene.

CONSULTANȚĂ, EXPERTIZE ȘI SERVICII: 


